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یک توئيت

وام  100میلیونی ازدواج
شاید از 2ماه دیگر!

5

با دفن ۳۵۰نفر که۱۴۷نفر از قربانیان کرونا بودند

رکورد تعداد روزانه دفن شدگان ۵۰سال
اخیر در بهشت زهرا شکسته شد

خبراختصاصیخراسانمیگویداکنون 100هزارزوجهمچناندرنوبتوام 50میلیونیوتامیناعتبار
 5هزارمیلیاردیاندکهاینیعنیهنوزازپرداختوامهای 70و 100میلیونیجدیدخبرینیست
وال استریت ژورنال دیروز نوشت :این
روزها واکسن های تقلبی کرونا با توجه
به تقاضای زیاد ،توسط کالهبرداران
در حال فــروش و عرضه اســت .فایزر
اعـــام کـــرد کــه نسخه هـــای جعلی
واکسن خود را درمکزیک و لهستان
شناسایی کرده است.

رسانه های جهان

راشــا تــودی :ژنگ
ژونـــــگوی  ،مــدیــر
مرکز توسعه علوم
و فــنــاوری پزشکی
کــمــیــســیــون ملی
بهداشت چین گفت :چین قصد دارد
بیش از سهمیلیارد واکسن کووید19
در سال جاری تولید کند که حتی این
ظرفیت میتواند طی امسال به حدود
 5میلیارد دوز برسد.
یورونیوز :پارلمان و
شورای اتحادیه اروپا
صــبــح چــهــارشــنــبــه
(دیـــــــــروز) بــــر ســر
پیشنویس قانون
حــذف آالیــنــدههــای کــربــن تــا سال
 ۲۰۵۰به توافق رسیدند .سازمان
ملل ادامه روند کنونی افزایش دمای
کره زمین را فاجعهبار توصیف کرده
و هشدار داده است با این وضعیت،
بسیاری از مناطق زمین در پایان قرن
 ۲۱قابلسکونت نخواهند بود.

با این اوصاف پرداخت وامهــای جدید،
قبل از هرچیز لنگ تامین اعتبار برای
پرداخت وام به زوجهایی است که سال

حاال دو سوال مهم برای زوجهای جوانی
که منتظرند تا با دریافت وامهای  70و
 100میلیونی ،زندگی مشترکشان را

آغاز کنند این است که «از سال گذشته
چند نفر هــنــوز در صــف وام ازدواج
ماندهاند؟» و « مشموالن وامهای جدید
چه مدت باید منتظر باشند؟» اگرچه
بانک مرکزی در گزارش خود به تعداد
پــرونــد ههــای باقیمانده از ســال قبل
اشـــاره نــکــرده ،امــا اطــاعــات مــوثــق و
البته اختصاصی خــراســان حاکی از
آن اســت که طبق آخرین گــزار شهــا،
هماکنون حدود  100هزار نفر در صف
وام ازدواج هستند که باید وامهای 50
میلیون تومانی خود را دریافت کنند؛
که معادل 5هزار میلیارد تومان اعتبار
بانکی میخواهد .همچنین اگر همان
آمار رسمی بانک مرکزی را مالک قرار
دهیم ،در سال گذشته به طور میانگین
مــاهــانــه حـــدود  70هـــزار وام ازدواج
پرداخت شده است؛ این یعنی احتماال
پرداخت  100هــزار وام دیگر ،حدود
یکماه و نیم زمــان میبرد ،مگر آ نکه
اتفاق خاصی رخ بدهد و منابع مالی
بانکها دگرگون شود.با این اوصاف فعال
بزرگترین سنگ پیش پای جوانان برای
دریافت وام ازدواج  70و  100میلیون
تومانی ،تامین این  5هزار میلیارد تومان
اعتبار توسط بانکهاست ،بماند که این
بازی در مراحل بعدی هم غول بزرگی به
نام «تعیین ضامن» دارد!

مصطفی عبدالهی -زو ج هــای جوان
بــرای دریــافــت وام ازدواج  70و 100
میلیون تومانی باید فعال منتظر بمانند،
چرا که احتماال تا یکی دو ماه دیگر هم
خبری از اعطای آن نخواهد بود!

رئیسجمهور در پی حرف و حدیثهای
روزهای اخیر تاکید کرد :واکسیناسیون
باید طبق طــرح سند ملی و به صورت
رایگان انجام شود .روحانی در هیئت
دولــت با بیان اینکه بخش خصوصی
تاکنون بــرای واردات  ۶میلیون دوز

واکــســن اقــــدام کـــرده اســـت ،افـــزود:
واکسنهای وارداتــی بخش خصوصی
به وزارت بهداشت تحویل خواهد شد
و ایــن واکسن به صــورت رایــگــان برای
واکسیناسیون عمومی به کــار گرفته
خواهد شد  .روحانی تاکید کرد :عالوه

بر ایــن ،زمینه بــرای واردات واکسن با
ارز نیمایی نیز فراهم شده است و بخش
خصوصی با نظارت وزارت بهداشت
میتواند اقدام به واردات واکسن کند
و به صــورت آزاد در امر واکسیناسیون
بهکار گیرند.

▪اولــیــن مــاه  1400بــدون وام های
جدید

طبق قانون الیحه بودجه  ،1400مبلغ
امسال وام ازدواج افزایش قابل توجهی
یافته است و میتواند کمک حال خوبی
بــرای زوجهـــای جــوان بــاشــد .ایــن وام
به زو جهــایــی تعلق میگیرد که تاریخ
عقدشان از  1397/1/1به بعد باشد،
به شرط آ نکــه در طول  2سال گذشته
بــرای دریــافــت ایــن وام ثبتنام نکرده
باشند .مبلغ این وام هم برای زوجهای
جوانتر (پسران زیر  25سال و دختران
زیــر  23ســال) تا سقف  100میلیون
تومان خواهد بود و برای سن باالترها 70
میلیون تومان .اما با اینکه وارد دومین
ماه سال  1400شدهایم ،هنوز خبری از
پرداخت وامهای جدید نیست.
▪معاون وزیر :ثبتنام کنید ،منتظر
باشید

معاون وزیر ورزش و جوانان ،دلیل این
اتفاق را پروندههای باقیمانده از سال

تاکید رئیس جمهور

واکسیناسیون کرونا
رایگان است

گذشته اعالم کرده و گفته است :با توجه
به تمام نشدن پروند ههای وام ازدواج
ســال گذشته ،همچنان وا مهـــای ۵۰
میلیون تومانی در حال پرداخت است؛
اما ثبتنام متقاضیان وام ازدواج امسال
نیز از پنجم فروردینماه آغاز شده است.
آنطور که «محمدمهدی تندگویان» به
ایسنا گفته ،بــانــک مــرکــزی بــا اتمام
پروندههای سال گذشته ،روند و شرایط
پرداخت وام  ۷۰و  ۱۰۰میلیون تومانی
ازدواج را اعالم خواهد کرد.
▪گزارش رسمی بانک مرکزی

گذشته ثبتنام کرد ه و هنوز وامهای 50
میلیون تومانیشان را دریافت نکردهاند.
البته آنطور که رئیس کل بانک مرکزی
اعالم کرده ،وضعیت پرداختهای وام
ازدواج در سال  99رشد قابلتوجهی
نسبت به سال  98داشته است .به گفته
«عبدالناصر همتی» ،در سال  ۹۹میزان
وام ازدواج پرداختی توسط نظام بانکی
با  ۶۵درصد رشد نسبت به سال  ۹۸به
۴۳هزار میلیارد تومان رسید و به بیش از
 ۸۲۳هزارنفر اعطا شد.
▪ 100هزار نفر در صف

گروه اجتماعی 31 -فروردین  1400سیاهترین روز کرونای
پایتخت بــود؛ روزی که  147قربانی کرونا در بهشتزهرا
خــاکــســپــاری شــدنــد و طــبــق آنچــــه مــدیــرعــامــل ســازمــان
بهشتزهرا(س) تهران اعالم کرد ۳۱ :فروردین سال ۱۴۰۰
یکی از سختترین و غمانگیزترین روزهای تاریخ ۵۰ساله بهشت
زهرا(س) تهران بود .در کنار این آمار روزانه  ۲۰۰متوفای عادی
نیز در این آرامستان دفن میشوند .این گفتههای سعید خال
در شرایطی است که میگوید :در شب عید امسال عدد متوفیان
کرونایی در این آرامستان تکرقمی بود و به عدد  ۹رسیده بودیم.
مدیرعامل بهشتزهرا(س) این فاجعه کرونایی را اینطور
توصیف میکند :این آرامستان در تاریخ خود حتی دوران دفاع
مقدس و بحرانهایی نظیر زلزله و سیل ،چنین آماری را ثبت
نکرده است  .
وی دو روز قبل ،از راهاندازی دو سردخانه جدید در بهشت زهرا
خبر و هشدار داده بود که ممکن است در روزهای آینده فرایند
خاکسپاری متوفیان کرونا با یکروز تاخیر انجام گیرد .درعین
حال وی نگران شرایط سازمان متبوعش است :کارکنان سازمان
بهشتزهرا(س) ۱۴ماه است که با بحران کرونا مبارزه میکنند.
همه بحرانها در یکبازه زمانی پایان مییافت و جمع میشد،
ولی متاسفانه آخر بحران کرونا معلوم نیست .وی از هموطنان
خواست با رعایت شیو هنامههای بهداشتی در قطع زنجیره
کرونا به کارکنان بهشتزهرا(س) و کادر درمان کمک کنند.
بهشتزهرا (س) بزرگترین آرامستان ایران در جنوب تهران
واقع شده است و فعالیت آن به صورت رسمی در سال ۱۳۴۹
خورشیدی آغاز شد .این آرامستان ابتدا  ۳۱۴هکتار وسعت
داشت که در سال  ۱۳۷۶بخش شمالی به مساحت  ۱۱۰هکتار
و در سال ۱۳۸۷بخش شرقی به مساحت ۱۶۰هکتار خریداری
و به آن اضافه شد .بهشت زهرا(س) هماکنون یک میلیون و۳۰۰
هزار نفر را در خود جای داده است  .

